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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 
 676الكتاب : 

  بيع التقسيط
بيع التقسيط حكم التصوير رسم الصليب على امللبوسات غوامض من مصطلح احلديث، 

  مواضيع مهمة ومفيدة حتدث عنها الشيخ عليه رمحة هللا يف هذا اللقاء العظيم.
  فهم الراوي للحديث على غريه ضابط تقدمي

  السؤال
إذا كان فهم الراوي للحديث الذي يرويه حسب القاعدة القائلة: أنه يـَُقدَّم على فهم غريه، فهل 

  هذه تكون مطردة دائماً، أما أن هلا ضوابط تقيدها؟
  اجلواب

ه خيالف نصاً، أو ال يوجد شيٌء ُمطَّرِد، هذا نادر جداً، بل ال بد من التقييد، مثًال: إذا كان فهم
ذا الفهم، وإذا كان رأياً انفرد به، وهناك  خيالف رواية أخرى يرويها ثقة؛ فحينئذ ال يـُْعَتد 

واحلالة -اجتهادات قائمة على استنباطات سليمة عند العاِمل من الكتاب والسنة، فليس ُمَكلَّفاً 
  بأن يَتبَـىنَّ رأي الراوي. - هذه

راوي، وأن الراوي أدرى مبَْرِويِّه من غريه؟! هذه تكون يف حالة ما إذا لكن أين مثرة تـَبَـينِّ رأي ال
  فهم الراوي من احلديث كذا، وأنا أفهم كذا، فال يقال: أولئك رجال وحنن رجال، ال.

فهذا الفهم اخلاص هنا ليس له عالقة، أما إذا جاء الراوي بدليل من الشرع يؤيد رأيه اخلاص؛ 
  بَـىنَّ رأي ذاك الراوي.فحينئذ ليس مكلفاً أن يـَتَ 

املثال الذي حنن نذكره مبناسبة الكالم على بيع التقسيط، هناك حديث يف مسند  -مثالً -انظر 
ى رسول هللا صلى  اإلمام أمحد من رواية مساك بن حرب ، عن عبد هللا بن مسعود أنه قال: ( 

  هللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة ).
سري بيعتني يف بيعة، منها: قول مساك هذا الراوي للحديث، ملا قيل اآلن توجد أقوال كثرية يف تف

له: [ ما بيعتني يف بيعة؟ قال: هو أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئًة ]، هذا 
  الرأي ال مربر وال مسوغ لنا مطلقاً أن نعرض عنه؛ ألنه: أوًال: داخل يف القاعدة.

  ثانياً: ال يوجد ما ينقضه.



لثاً: بل يوجد ما يؤيده، وهو حديث أيب هريرة باللفظ اآلخر: ( من باع بيعتني يف بيعة فله ثا
  َأوَْكُسُهما أو رباً )، فهذا الوَكس ال يظهر معناه إال يف هذه الصورة اليت فسرها مساك بن حرب .

  حكم البيع اآلجل بشرط زيادة مثن السلعة
  السؤال

ه؛ ألنه نقد وآجل يف وقت واحد؟ فعندنا رجل يف اليمن بالنسبة لبيع اآلجل، هل هو منهي عن
يبيع بيعاً آجًال فقط، ال يبيع نقداً، ويزيد يف مثن السلعة، فهل هذا داخل يف هذا النهي، علماً 

  بأنه ال يبيع نقداً مطلقًا؟
  اجلواب

كُكَوْيِتيِّنا! ملاذا؟! بعد أن نعرف جواب (ملاذا؟) نستطيع أن جنيبك؛ ألين أخشى أن يكون َميَِنيُّكم  
هل تعرف ماذا فعل؟! كان يبيع بسعرين؛ سعر النقد، وسعر التقسيط، فلما بلغه النهي عن 
الرسول عليه السالم عن بيعتني يف بيعة، وأنه ال جيوز أن يأخذ الزيادة مقابل التقسيط؛ ألنه 

بيعاً  -كما تقول عن صاحبك-سيصري هناك سعران، حينئٍذ وحَّد السعر، فجعل البيع كله 
  نقدياً؛ لكن بسعر التقسيط، فهل فهمت؟! السائل: ال.

أي: بالتقسيط كما يقولون -الشيخ: هذه املسجلة، يبيعها أحد التجار نقداً مبائة دينار، وآجًال 
  مبائة وعشرين ديناراً. -اليوم

فهذا التاجر الكوييت عنده وكالة سيارات ضخمة، وأنت تعرف الكويت قبل حدوث هذه 
فكان يبيع بسعرين، فالسيارة اليت مثنها مثًال عشرين ألف دينار نقداً، يبيعها خبمسة املشكلة، 

وعشرين ألف دينار بالتقسيط إىل سنة، أو ما شابه ذلك، فهو صار يبيع السيارة اليت كان يبيعها 
  نقداً بعشرين ألف دينار.

  صار يبيعها خبمسة وعشرين ألف دينار، إىل هنا وضح.
  السائل: نعم.

يخ: حسنًا! فهو مثًال له زبائن، نصف الزبائن كانوا يشرتون بسعر العشرين، والنصف اآلخر الش
بسعر اخلمسة وعشرين، واآلن أصبح الزبائن كلهم يشرتون باخلمسة وعشرين، فهو كان يظلم 

  النصف، مث صار يظلم الكل هل وضحت لك الصورة؟ السائل: وضحت.
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ن نفهم من هذا األخ: ملاذا ال يبيع سعر التقسيط بسعر النقد؟ ملاذا الشيخ: إذًا: حنن اآلن نريد أ
وحَّد البيع ببيع النقد؟ ملاذا ال يبيع بسعر التقسيط؟! إن كان حتاشياً كما فعل الكويتيون فقد زاد 



ظلماً على ظلم! وإال فنحن نريد أن نعرف ملاذا؟ ألنين أنا حينما أتكلم عن هذا البيع أقول: إن 
ا قال عليه الصالة والسالم: ( هم الفجار إال من بر وصرب )، فهؤالء التجار ِمن التجار كم

م يستغلون حاجة احملتاج، فيزيدون على الذي ال جيد السعر نقداً يزيدون  َجورهم وفجورهم أ
م يف اخلري،  عليه يف الوفاء آجًال، هؤالء التجار الفجار لو كانوا من املستثمرين كأن يستغلوا جتار

م يرحبون من األجر والثواب عند هللا أكثر من قائم الليل وصائم النهار، أفهمَت؟ لو كانوا  ف إ
  كذلك لكسبوا عند هللا عز وجل أكثر من ثواب قائم الليل وصائم النهار.

كيف ذلك؟ يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم يف بعض األحاديث الثابتة: ( قرض درمهني 
أقرضت أخاك املسلم درمهني؛ كأنك تصدقت بدرهم لوجه هللا، صدقة درهم ) أي: أنت إذا 

  فإذا أقرضت صاحبك املسلم مائة دينار، كأنك تصدقت خبمسني، وعلى ذلك فِقس.
لكن ليس سعر النقد الكوييت، -اآلن هذا التاجر كلما باع بيعاً بسعر واحد وهو سعر النقد 

تاجر يبيع بعشرة آالف ويبيع بعشرين ألفاً فكلما ربح تكون أضعافاً مضاعفة؛ ألن هذا ال - انتبه!
فإذا أقرض الشاري للسيارة عشرين ألفاً فكأنه تصدق بعشرة آالف هللا أكرب! جتارة راحبة جداً؛ 

هو علة  -الذي جاء يف احلديث املعروف لديكم مجيعاً - لكن حب الدنيا وكراهية املوت 
ايعتم بالعينة، وأخذمت أذناب البقر، ورضيتم األمراض القائمة اليوم يف اجملتمع اإلسالمي: ( إذا تب

بالزرع، وتركتم ا جلهاد يف سبيل هللا؛ سلَّط هللا عليكم ذًال ال ينزعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم 
.(  

واحلديث اآلخر: ( تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة إىل قصعتها، قالوا: أِمن قلة حنن يا 
  رسول هللا؟ قال: ال.

ئذ كثري؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولَيَـْنزعن هللا الرهبة من صدور عدوكم، ولَيَـْقِذفن يف أنتم يوم
  قلوبكم الَوْهن، قالوا: وما الوهن يا رسول هللا؟ قال: حب الدنيا وكراهية املوت ).

هو املسيطر اآلن على أغلب جتار  -ِمن أي طريق جاء-فإذاً: حب الدنيا، وحب املال 
  من عصم هللا، وقليٌل ما ُهم.املسلمني؛ إال 

فإذاً: هذا التاجر عندكم ما عرفنا ملاذا ال يبيع بسعر التقسيط، وهو ربح له؟ السائل: هو يشرتي 
مائة ألف لایر ميين، فهو  -مثالً -وسعُرها يف السوق  -سيارةً -بآجل، مثًال: يشرتي السلعة 

مائة -عد أن تنتهي املدة يدفعها كاملة يشرتيها مبائة وعشرين ألف لایر ميين ملدة ثالثة أشهر، وب
  فما حكم صورة هذا البيع؟ الشيخ: هو نفسه. -وعشرين ألفاً 

السائل: هو شاٍر وليس بائعاً! الشيخ: سواء كان يف البائع أو الشاري يا أخي: ( لعن هللا آكل 
  الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ).

  السائل: تعين: أنه ربًا؟ الشيخ: ال جيوز.
  مع اإلسالمي مرتابط بعضه مع بعض، جزاك هللا خريًا.فاجملت



  املقصود بعدالة الراوي
  السؤال

أن احلفاظ أخذوا يف رسم الصحيح واحلسن عدالَة الراوي، وكثري  - حفظكم هللا-كما تعرفون 
من احلفاظ ومنهم احلافظ ابن حجر عرَّف العدالة فقال: هي َمَلَكة حتمل الرواي على التقوى 

التقوى يف نفس الكتاب؛ كتاب النخبة فقال: هي اجتناب  -أيضاً -روءة، وفسَّر ومالزمة امل
  األعمال السيئة من بدعة، أو فسق، أو شرك.
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هنا طرأ عندي إشكال: ففي الصحيحني ُوِجد رجال من املبتدعة؛ كأن يكون الرجل خارجياً، أو 
حصل تناقض بني تعريف احلافظ ابن  رافضياً، أو مرجئياً، فما توافقا مع كتاب النخبة ، فهنا

حجر لرسم العدالة، وبني املثال الواقعي يف الصحيحني ، فما هو التوفيق بني تعريفي ابن حجر 
  ؟- أفتنا بارك هللا فيك-وبني ما وجد يف الصحيحني 

  اجلواب
أنا أظن أن اإلشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض األلفاظ يف تعريف العدالة دون شرٍح هلا 

يف مكان آخر، فمثًال: البدعة عند احلافظ وعند غريه  - أي: واضع هذه األلفاظ-ن واضعها م
  إما أن يكون داعية هلا. - من حيث تعلقها باملبتدع، أن هذا املبتدع له حالة من حالتني: 

  أو ليس داعية هلا. -
يعين بالبدعة أي: اليت  فإذا كان غري داٍع هلا فال يكون منافياً لتعريفه الذي ذكرَته آنفاً، من أنه

  يُْدَعى هلا ِمن ِقَبل العدل، واضح.
السائل: أي: كان عليه أن يقيِّد البدعة؟ الشيخ: نعم؛ لكن املشكلة ماذا يصري؟ عندما يضع 
شخٌص تعريفاً، فإذا أراد أن يقيد كل عبارة فإن هذا التقييد يصري حماضرة، فهو يضطر إىل أن 

  بعد يف أماكن أخرى.خيتصر ما استطاع، ويشرح فيما 
أنا أقول هذا باعتبار أن هناك قولني بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية، أو أال يكون داعية، 

  فإذا كان غري داعية فهو عدل، فإذا انضم إليه الصدق واحلفظ فهو حجة.
 السائل: قرأت قدمياً؛ لكن ال أحفظ اسم الراوي: أنه ُوجد يف الصحيحني َمن هو داعية إىل

! أنا أتكلم عمَّا ُوِجد يف املصطلح كعلٍم يتبناه - هللا يهديك- بدعته! الشيخ: أنا آتيك بالكالم 
م يقسمون البدعة إىل قسمني، وقد عرفَتها! لكن هناك رأي آخر، و ابن  مجاهري العلماء، أ

ط، فإذا  حجر نفسه يتبناه، وهو: العربة يف الرواية أول شيء: اإلسالم والعدالة، مث احلفظ والضب



كان هناك رجل مبتدع، وداعية إىل بدعته؛ لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسالمه فهو 
مسلم، مث من حيث ضبطه فهو ضابط، ومن حيث صدقه فهو صادق، فهو حجة ولو كان 

  مبتدعاً داعيًة.
إذا رويا عن مبتدع، فمثًال اإلمام  - البخاري و مسلم  -وعلى هذا ُحيَْمل صنيع الشيخني 

البخاري ، من أشهر األمثلة أنه يروي عن عمران بن حطان ، وهو الذي شارك يف قتل أمري 
  املؤمنني علي بن أيب طالب .

فإذاً: نرجع ونفصل تفصيالً آخر ونقول: يف املسألة قوالن: أحدمها: أن املبتدع ال ُحيَْتجُّ حبديثه 
  ولو كان ثقة ضابطاً صدوقاً .

  إخل.
م  وقوٍل ثاٍن: أنه تـُْقبل روايُته ما دام أنه صادق، ويْقُرب من ذلك: اخلوارج ؛ ألن اخلوارج رغم أ

م أبعد الناس عن الكذب! وهنا تفصيل: يقول بعض  يعتقدون بأن مرتكب الكبرية كافر، إال أ
العلماء: هذا الوصف يصدق يف اخلوارج الُقدامى، أما فيما بعد فقد صاروا يكذبون دعماً 

  ملذهبهم .
  اإلسالم. -الرواية هو شيئان:  فالقصد يف

  مث الصدق، مع احلفظ. -
  السائل: هل مثََّ فارق بني التوثيق والتعديل؟ اجلواب: نعم.

السائل: ما هو؟ الشيخ: التعديل هو: الذي تـُْقَبل شهادته باعتباره عدًال؛ لكن جمرد العدالة ال 
  الضبط واحلفظ.تكفي يف الرواية إال أن يقرتن معه الضبط؛ أن يكون معروفاً ب

  السائل: وهو املقصود بالتوثيق؟ الشيخ: نعم.
أي أن هناك عموماً وخصوصاً بني العدل يف احلديث الذي يشرتط فيه أن يكون حافظاً ضابطاً، 

  وبني العدل يف الشهادة الذي يكفي فيه أال يكون فاسقاً.
  الفرق بني عدالة الراوي وعدالة الشاهد

  السؤال
عدالة باآليت: هي صفة حتمل صاحبها على التقوى، واجتناب األدناس، وما ما رأيك يف تعريف ال

  خيل باملروءة عند الناس؟
  اجلواب
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ا صفة؛ ألن صاحبها قد يكون متكلفاً ومطيعاً هلل عز وجل حىت صار عدًال، أما أن  ال نقول: إ
ا طبيعة وغريزة، فما أعتقد يف هذا! السؤال: لو قلنا: إن العدالة هي  يقال صفة؛ فمعىن هذا أ

 -أيضاً - مظنة صدق الراوي، فمىت يدخل حتتها املبتدع وغريه مما ذكرَت اآلن؟ اجلواب: الصدق 
ال يكفي يا أخي؛ ألن الشاهد جيب أن يكون صادقاً، وإالَّ ال يكون عدًال، املهم يف املوضوع يف 

، فالصدق واجب يف األمرين، التفريق بني الرواية والشهادة هو: احلفظ، والضبط، وليس الصدق
أم أن الكالم ليس واضحًا؟ مثًال: شخص جاء وشهد أنه رأى فالناً يفعل كذا، أال ُيشرتط أن 

  يكون صادقًا؟ السائل: ال يشرتط فيه العدالة.
الشيخ: اتركنا من العدالة اآلن! أنا أسأل عن الشاهد، الشاهد يريد أن يقول: أنا رأيت فالناً 

يأخذ مال فالن، أال يشرتط فيه أن يكون صادقاً؟ السائل: إذا أردنا قبول خربه  يضرب فالناً، أو
أنا قلت لك:  -يا أخي- فيشرتط أن يكون صادقًا؟ الشيخ: سبحان هللا! أنا ال أحكي عن اخلرب 

شخٌص شهد أن فالناً ضرب فالناً، أو فالناً أخذ مال فالن، أال يشرتط فيه أن يكون صادقاً؟ 
  رتط.السائل: ال يش

  .- بارك هللا فيك- الشيخ: هللا أكرب! إذاً ضاعت احلقوق 
السائل: آسٌف! آسٌف! نعم واضح الشيخ: الصدق ُيشرتط يف الشاهد ويف الراوي؛ لكن الفرق 

من حيث أن يـُْعَرف بأنه ضابط حافظ؛ ألن مخ هذا الراوي الضابط احلافظ ميتلئ بالعديد من 
، فهذا ال بد أن يكون متيناً يف الضبط، بينما هذا العشرات واملئات واأللوف من الروايات

الشاهد رأى حادثة، فيكون من السهل أن يؤديها كما رآها؛ ويشرتط فيه أن يكون صادقاً، ال أن 
يكون كاذباً؛ لكن ال يشرتط فيه ما يشرتط يف الرواي الذي حيفظ املرويات الكثرية والكثرية جداً، 

اذا؟ ألنه كان يوِصل املنقطع، أو كان يرفع املوقوف، أو فكما يقولون مثًال: فالن ضعيف، مل
ا،  يوقف املرفوع، أو أو إخل، ملاذا يفعل هكذا؟ ألنه ختتلط عليه كثرة الروايات اليت امتأل خمه 
م، مث إن هؤالء  وما كان عنده ذلك الضبط واحلفظ املتني، فيُـْلَحق بالضعفاء الذين ال ُحيَْتج 

  منهم َمن يصدر منه اخلطأ، فيقال: إنه ضعيف جدًا، ال ُيْسَتْشهد به. - ينقسمون إىل قسمني: 
  ومنهم َمن ال يصدر منه اخلطأ، فيقال: يستشهد به. -

لكنهم أحياناً يقولون: فالن يكذب، أو فالن كذا؛ لكن القسم األول يقولون عنه: إنه صدوق، 
اوي كان رجًال صاحلاً؛ ولكن ال يكذب؛ وكما يقول ابن حبان يف كثري من ترامجه: إن هذا الر 

حدَّث باملنكرات عن الثقات، وجاء باألباطيل عن كذا، إخل، غري متَعمِّد؛ ألنه كان صاحلاً، أي:  
  كان صدوقاً يف نفسه.

  مسألة خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه
  السؤال

ذا؟ الشيخ: هل هناك مانع أن يروي الراوي احلديث باإلسناد النازل واإلسناد العايل؟ هل يصري ه



أنت تقول: هل يصري؟ كل شيء يصري؛ لكن أنا لسُت فامهاً ما هذا السؤال! السائل: أعطيك 
  مثاًال.

الشيخ: أعطين مثاًال، ما اهلدف من سؤالك: يصري أو ال يصري؟ السائل: اهلدف من ذلك: أن 
نحن نريد أن هناك حديثاً حنن ندرسه، فوجدنا مساحتك انتقدت طريقاً له، فإذا كان حيدث ذلك ف

  نعرف رأي مساحتك يف هذا املوضوع.
  الشيخ: وهو؟ السائل: متابعة ُجالح أيب كثري .

الشيخ: متابعة ماذا؟ السائل: حديث: ( البحر هو الطهور ماؤه، احلل ميتته )، لل ُجالح أيب  
ت كثري ، يف أحد طرق احلديث هو تاَبَع صفوان بن سليم ، أتذكر يا شيخ؟ الشيخ: ال أذكر، أن

مرة عن سعيد بن  -فقط بنيِّ مرادك من السؤال! السائل: ُجالح أبو كثري روى احلديث مرتني: 
  سلمة .

  ومرة عن املغرية بن أيب بردة . -
  فسماحتك اعتربَت رواية ُجالح هنا أن فيها اضطراباً من الراوي األول وهو حيىي بن بكري .
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بو كثري قد روى احلديث مرة باإلسناد العايل، ومرة فالسؤال كما يلي: ملاذا ال يكون ُجالح أ
باإلسناد النازل؟ الشيخ: حسناً، ملاذا ال تضع الكتاب أو الورقة أمامي، هاتِه، مث إن كلمة 

ا بضم اجليم؟ السائل: أي نعم، احلافظ أبو كثري .   (ُجناح) أنت أتيت 
  الشيخ: ُجناح! السائل: ُجالح .

  بالالم.
  حنن مسعناها: ُجناح. الشيخ: نعم ُجالح ،

  السائل: ال.
  امسه ُجالح أبو كثري .

اية املوضوع، ومع ذلك فإن يف ثبوت هذا السياق عن حيىي بن بكري َنَظٌر،  ما دمت ال حتفظ 
  فإن الراوي عنه وهو عبيد بن عبد الواحد بن شريك فيه كالم أيضاً.

جلُالح ؟ الشيخ: نعم يا أخي! هذا السائل: يا شيخ! أنت تقول: األول إنه أدخل بني الليث و ا
عندما يصح السند إليه يَرِد كالمك، أما أنت فانظر إىل اخلامتة تطبيقاً حلديث: ( إمنا األعمال 

  باخلواتيم ) فال.
  السائل: يا شيخ! هاِت احلديث.



الشيخ: كيف ترتك أول الكتاب وال ترجع إىل آخره؟ السائل: حسناً حسناً! بالنسبة حلديث قتيبة 
! الشيخ: ال.أ   ليس صحيحًا؟ معذرة! هوِّن عليَّ

  ارجع واقرأ واحبث عندك يف الدار، انظر النهاية.
  السائل: امسح يل.

  الشيخ: مباذا أمسح لك؟! هل عندك هنا راويان اختلفا؟ السائل: نعم.
  عندي راويان اختلفا يا شيخ.

  الشيخ: اختلفا يف اإلسناد؟ السائل: نعم.
  ن اآلخر؟ السائل: نعم.الشيخ: وأحدمها أوثق م

  الشيخ: إذًا: يف مثل هذا االختالف ماذا يقال؟ السائل: يقال بتقدمي كالم األوثق.
كما -الشيخ: مجيل جداً، وعلى هذا دار البحث أوًال، مث يف األخري هذه ميكن أن جنعلها رواية 

ن فيه كالم يف وقلنا: إن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه الثقتا - تريد أنت أن تقول
  ضعفه.

  فإذَاً◌: انتهى املوضوع؛ أن الرواية واحدة، وهي الراجحة.
  السائل: ال بأس أن نعود قليالً ملسألة املخالفة يا شيخ.

  الشيخ: نعم.
السائل: هل أعترب أنا شخصياً اآلن أن هذا قانون بالنسبة لكم، يف أن الراوي يف احلديث الذي 

هل أعترب أنا أنه إذا كان يف -ني؛ أحدمها أوثق من اآلخر هو من رواية واحدة جاء من طريق
السياق راٍو يروي احلديث بالعايل والنازل، علماً بأن احملدثني أثبتوا له السماع من االثنني، من 

العايل ومن النازل، هل مبجرد أن تكون هذه املخالفة، وكان هناك طريق آخر رواه َمن هو أوثق 
  يف الرواية؟منه، هل أعترب ذلك قدحاً 

  اجلواب
ساحمك هللا! ما هو تعريف احلديث الشاذ؟ السائل: الشاذ هو: خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه، أو 

  خمالفته لإلمجاع.
الشيخ: هذا التعريف أال ينطبق هنا؟! السائل: هذا رأي حضرتك؟ الشيخ: هذا ليس رأي 

واَءً◌ كان وقفاً، أو رفعاً، أو حضريت، هذا رأي علماء احلديث يف فمك: إذا اختلف ثقتان، س
إرساَالً◌، أو إيصاًال إخل، فإن استويا ُقدِّم الزائد، وإن اختلفا ُقدِّمت رواية األوثق، هذه مسألة 

  واضحة.
السائل: هنا املخالفة؛ ألننا وجدنا احلاكم يعترب هذه الرواية، وال يعترب ذلك خمالفة، ووجدنا 

  ترب ذلك خمالفة.يف نصب الراية ال يع -أيضاً -الزيلعي 
ا. -هللا يهديك- الشيخ: دعين من الزيلعي    طبق القاعدة اليت أنت تؤمن 



السائل: أنا إىل اآلن مل يتضح عندي أنه خالف، من أجل هذا أنا سألتك، ولو اتضح بأنه خالف 
فلماذا سألتك أصًال؟! الشيخ: أنت ما قلَت هذا، أنا اآلن أقول لك: أي رواية أرجح عندك؟ 

  ل: رواية قتيبة .السائ
  الشيخ: قتيبة ، واملرجوحة؟ السائل: أرجوك يا شيخ! أنت اآلن تسألين؟ هللا يبارك فيك.

مداخلة: ملاذا أَجْبَت هناك ومل جتُِْب هنا؟! السائل: يا شيخنا! كيف تكون مرجوحة؟ الشيخ: هل 
بـَْعُد أن الرواية ال بد أن نقول: اللهم أعطنا طول البال؟! السائل: أنا يا شيخ! ما اعتربت 

ا مرجوحة ما سألتك.- بارك هللا فيك- مرجوحة    ، لو اعتربُت أ
  الشيخ: إذًا: ملاذا ما زلت تتكلم؟! (كلمٌة وغطاؤها)! السائل: نعم.
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  الشيخ: هل عندك راجح ومرجوح هنا أم ال؟ السائل: ال.
  مداخلة: أنت أجبَت قبل قليل، وذكرَت الراجح.

السائل: نعم، ممتاز! الشيخ: ما هو املمتاز؟! هللا يهديك، الرجل هو ضيف، الشيخ: كيف ال؟! 
  وغداً سوف خنسره، غداً سيسافر.

  السائل: هللا حيييك.
الشيخ: ولذلك بدون أن نفسح له جماًال ألْن ينتقدنا ونضيع وقته، نقول له: أنت ما شاء هللا 

  مقيٌم هنا، وإن شاء هللا نراك كل هالل.
  اين.السائل: لن تر 
  حكم التصوير

  السؤال
وما حكم املصوِّر واملصوَّر؟ الشيخ: هذا  - بارك هللا فيكم-ما حكم التصوير؟ مع الدليل 

السؤال خمتصر، فهل تريد اجلواب على هذا النمط أم كيف؟ السائل: بشيء بسيط يا شيخنا إذا 
  تكرمت.

وابنا خمتصراً وتقديراً منا لك سنحاول أن جنعل ج -بارك هللا فيك-الشيخ: هذا حيتاج إىل حماضرة 
  على اختصارك لسؤالك.

أما فيما يتعلق باملصّوِر فحسبه حديثان اثنان: احلديث األول: ( لعن هللا املصورين! يقال هلم: 
  أحيوا ما خلقتم ).

واحلديث الثاين واألخري: ( من صوَّر صورة ُكلِّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وما هو بنافخ 



.(  
الذين يستعملون الصور فلهم حالتان: احلالة األوىل، وهي العامة: أنه ال جيوز هلم أن  أما

  يستعملوا الصور بكل أنواعها وأشكاهلا ما دامت من ذوات األرواح.
ا، فهي سواء كانت يدوية، أو كانت فوتوغرافية، أو كانت بالفيديو، هذه  أما الكلية اليت ذكرُ

  أن يستعملها.الصور كلها ال جيوز للمسلم 
  هذه الصورة األوىل والعامة.

  الصورة األخرى: هي اليت يضطر إليها املسلم.
واالضطرار له أنواع وأشكال: فبالنسبة لعامة الناس فإن االضطرار يتمثل يف صور اهلويات 

  واجلوازات وحنو ذلك.
م قد يضطرون لتصوير صورة شخص ل -مثالً -وبالنسبة خلاصة الناس، كاألطباء  تشخيص فإ

مرضه مثًال، وكتصوير بعض الفئات احلكومية لبعض األشخاص املعروفني باإلجرام؛ بالسرقة، أو 
  بالنهب، أو بالسلب، أو بنحو ذلك؛ الختاذ ذلك وسيلة للقضاء على اجلرمية.

ا متنع  فما دار حول هذا النوع من الصور جاز استعماهلا، وإالَّ مل جيز، وكانت الصورة حمرمة؛ أل
املالئكة، كما تعلمون من احلديث الصحيح: ( ال تدخل املالئكة بيتاً فيه صورة أو كلب  دخول

.(  
ا مل تكن من النوع  -من فضل هللا عز وجل- وإنين  أرى أمامي بعض الصور اليت لوحظ فيها أ

ا  و ليس فيها صور من ذوات األرواح، وإمنا متثل الطبيعة والغابة وحن -فيما يبدو يل- احملرم؛ أل
ذلك، وإذا كان املسلم له هوًى يف التصوير وفيما يسمى اليوم بالفن، فليصرف فنَّه إىل ما أباح 

  هللا له من الصور غري ذوات األرواح.
  هذا هو الذي يساعد الوقت على اختصار الكالم فيه .

  حكم شراء سيارة بالتقسيط لعدم توفر املال النقدي
  السؤال

ركة بالتقسيط، وذلك لعدم توفر املال النقدي، والسيارة كما ما حكم من اشرتى سيارة من الش
  تعلمون هي حاجة ضرورية يف هذا الزمان؟

  اجلواب
إذا كان السائل يعتقد معنا أن بيع التقسيط الذي يأخذ زيادة يف الثمن على احلاجة رباً؛ فال 

- هذه الزيادة رباً،  أعتقد أن هناك ضرورة الستباحة هذا احملرم، إذا كان السائل يعتقد معنا أن
كما قال عليه السالم: ( َمن باع بيعتني يف بيعة فله َأوَْكُسُهما، أو رباً ) فليس هناك ضرورة مطلقاً 

يف أن يستحل املسلم أكل املال احلرام، إال يف حالة واحدة، قد ال أتصور وجودها يف هذه 
عاً! ما مسعنا به يف هذه البالد، البالد، وذلك من فضل هللا علينا وعلى الناس، وهي أن ميوت جو 



وإن كنا نسمع يف بالد أخرى، كـ أفريقيا ، وتلك النواحي املشهورة باجملاعات، وما ندري هل هي 
حقائق أم مبالغات؟ هللا أعلم، لكن املهم: الضرورة اليت تبيح أكل احلرام هي الضرورة اليت 

  ا، لتعرض للهالك.لوالها، أو لو مل يتخذ صاحبها السبب للقضاء على الزمه

)1/6(  

  
  

فما أعتقد أن اإلنسان يضطر ألْن يستعمل السيارة؛ سواء كانت سيارة لركوب الشخص أو 
  العائلة، أو كانت الستعماهلا يف البيع والشراء، والنقل، واحلمل عليها، وما شابه ذلك.

ينطلق منه دائماً، ال  واملسلم جيب عليه أن يضع أمام عينيه دائماً وأبداً قوله تبارك وتعاىل، وأن
يغيب عن باله وعن قلبه، وهو قوله عز وجل: { َوَمْن يـَتَِّق اهللََّ َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً * َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث 

  ] .3-2ال َحيَْتِسُب } [الطالق:
م؛ ألن هذا  أنا أعتقد أن من مصائب العامل اإلسالمي ككل: غياب اإلميان الصحيح من قلو

ان إذا حل يف قلب أي إنسان قنع بأي عيش صعب ضنك؛ ألنه يعتقد أن هللا عز وجل يف اإلمي
  تقديره على الناس الضنَك والفقَر، إمنا هو بعدٍل وعلٍم، بل وحبكمٍة.

ذه احلقيقة إمياناً جازماً فحينئذ تطيب له احلياة مهما كانت حياته صعبة؛ سواء  فإذا آمن املسلم 
لة الصحة، أو من ضغط الطغاة واحلكام الظاملني، أو من حنو ذلك، فهو من جهة املال، أو من ق

يصرب ويتدرَّع بالصرب، ويتذكر قول الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم باإلضافة إىل اآلية: { َوَمْن 
] يتذكر 3طالق:] { َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسُب } [ال2يـَتَِّق اهللََّ َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً } [الطالق:

معها قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم: ( عجباً ألمر املؤمن! إن أمره كله له خري، إن أصابته 
سراء شكر فكان خرياً له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن 

.(  
فقد خطر يف بايل  -جزاه هللا خرياً - وبناء على ما مسعتم من بعض كلمات األستاذ أيب مالك 

حديث واآلن جاءت مناسبته، أال وهو قوله عليه الصالة والسالم: ( ليس الغىن ِغىن الَعَرض؛ 
ولكن الغىن ِغىن النفس ) فمىت ما كان املسلم غين النفس فلن جيد ضرورًة إىل أن يتعامل بالربا، 

ريه الرباً، ولذلك قال عليه والتعامل بالربا ال يكون فقط أن يأكل هو الربا، بل وأن يُْطِعم غ
  السالم: ( لعن هللا آكل الربا، وُموِْكله، وكاتبه، وشاهديه ) .

  حكم شراء األسهم من اجلمعيات االستهالكية وغريها
  السؤال

ما حكم من يشرتي أسهماً من اجلمعيات االستهالكية وغريها، مما فيه مصلحة الشعب، مثل 



  شركة الكهرباء واملياه؟
  اجلواب

كلها تتعامل بالربا، وليس هناك شركة ال تتعامل بالربا، وعلى ذلك   -فيما أعلم-كات اليوم الشر 
 -أيضاً -فال جيوز ملسلم أن يتعامل مع شركة، بل أنا أنصح إن ُوِجد رجٌل مسلم غين وحوله 

ل أغنياء مثله، ويتبنون العمل بأحكام اإلسالم، أنصح أن يؤلِّفوا شركة ضد البنوك، أي: أن األموا
ا إلقامة شركة  توضع يف صندوق خاص، ال متتد يد الربا إىل هذا الصندوق،  -مثالً -اليت جيمعو

هذا بال شك عمل حيتاج إىل إعمال العقل والذهن، لوضع خطة إجياد صندوق ال يدخل إليه الربا 
و عمل؛ مطلقاً، وعليه تقوم الشركة، فحينئذ إذا طُرَِحت أسهم، وحتولت إىل بضاعة أو إىل شركة أ

  جاز حينئذ بيعها وشراؤها، أما قبل ذلك فال جيوز، كما تفعل الشركات اليوم.
  حكم إزالة الصلبان املرسومة على الثياب والفراش

  السؤال
م بوضع الصلبان على الستائر والسج اد إن املشركني غزوا بالد املسلمني، بل وغزوا بيو

وحنوها، فما حكم وجود هذه السجاجيد أو األشياء كلباس األطفال؟ وُخيَصُّ السؤال عن 
السجاد يف البيت، وخصوصاً عندما تكون هذه السجادة مثنها مبلغ معني، هل يقذفها ويرميها أم 

  جيعلها ممتهنة، أم ماذا؟ علماً بأنه صلى هللا تعاىل عليه وسلم كان إذا رأى صليباً نـََبَشه؟
  اجلواب

ا من جيبك! ما معىن (نـََبَشه)؟! الصحيح: (قـََبَضه).   كلمة (نـََبَشه) أتيت 
  السائل: أعين: (نـََبَشه) مبعىن: (قـََبَضه).

  الشيخ: (نـََبَشه) هذه رواية عندكم أم ماذا؟! السائل: مأخوذة من نبش الرتاب.
  الشيخ: هذا يكون يف الرتاب.

  السائل: أعين: نُِبَش ألنه صليب.
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ئها  الشيخ: أوًال: حنن قبل كل شيء ننصح كل مسلم، خاصة إذا كانت له ذرية، وأراد أن يَنشِّ
تنشئة إسالمية، أنه إذا أراد أن يشرتي بساطاً، أو سجاداً، أو ثوباً، أو قميصاً، أن يفلَِّيه كما يفلي 

ال تعلمون؟ الفقري قميصه من القمل ولعلكم تعلمون أن السجاد والبساط لباس، أم أنكم 
  السائل: ال وهللا يا شيخ! ال نعلم.

الشيخ: هذا أكيد! السجاد والبساط هو لباس، وهذا من فضل احلديث على األلباين األعجمي، 



فقد تعلَّم العربية من حديث النيب العريب، حيث يقول أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه: ( أن 
، فصلى يف حصري قد اسودَّ ِمن طول ما لُِبَس )، وأنا النيب صلى هللا عليه وآله وسلم زاره يف بيته

.   لو قلُت لك: ملاذا أنت البٌس البساط ستستغرب ِمينِّ
  السائل: سأقول عنك أنك ألباين.

  الشيخ: ستقول: ألباين، وفعًال أنا ألباين.
لى يقول أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه: ( أن النيب صلى هللا عليه وسلم زاره يف داره، فص

  على حصري قد اسودَّ من طول ما لُِبس ).
الشاهد: أن أي لباس؛ سواء كان بساطاً، أو سرواًال، أو قميصاً، أو أي شيء، جيب على ويل 

يف أال يكون هناك شيء  -كما قلنا-األمر؛ على األب، والعم، واخلال، وحنو أولئك، أن يدقِّق 
يوجد اآلن نوع غريب جداً من غزو  -يف احلقيقة- خيالف الشرع من صور أو صلبان؛ ألنه 

الكفار إىل بالد اإلسالم يف عقر دارهم! فيتسلل إليهم الداء كالسل يف جسم اإلنسان، ال حيس 
به املسلمون وال يشعرون به، بدليل أنك جتلس يوم اجلمعة واملسجد غاص باملصلني، فتجد عن 

ان الشباب الذين يصلون بني مينيك وعن يسارك وأمامك صور النساء العاريات يف أظُهر قمص
يديك! من الذي اشرتى له هذا القميص؟ والده، وهو رمبا يصلي معه يف املسجد؛ لكنهم يف 

  غفلٍة ساهون.
  ولذلك قبل كل شيء جيب االنتباه! أال يشرتي املسلم ثوباً مصوراً، أو لباساً مصوراً.

ال، أو لضالل قدمي، كثرياً ما ثانياً، وهذا كان موضع سؤالك: أنه لغفلة، أو لسهوة، أو إلمه
وهللا أنا كنت غافلًة عنه،  - إذاً: كيف تزوجتيه؟!  -: وِهللا إن زوجي كذا وكذا! - مثالً -ُنسأل

  واآلن هداين هللا.
فهي يف الصيف ضيـََّعِت اللنب، فكيف ميكنها أن تعاجل املوضوع؟! فرمبا أن اإلنسان كان راقداً، 

الشرعية، فاشرتى بساطاً فيه صورة مثًال، أو اشرتى بساطاً فيه  أو كان ضاًال، ال يلتزم باألحكام
  صليب، فعليه حينئذ أن يتقي هللا عز وجل بعد أن كان ضاًال فهداه.

ذا الَقْبض؛ لكننا  فأقول: عليه أن خيضب الصليب أو الصورة، فقد يـَْفُسد البساط أو السجاد 
َأْهلََم نبيَّه عليه السالم أن يقول بلسانه: ( ما نقول: إن هللا عز وجل من حكمته يف خلقه: أنه كما 

  أنزل هللا داًء إال وأنزل له دواًء، أو شفاًء، َعِلَمه َمن َعِلَمه، وَجِهَله َمن َجِهَله ).
  فما من علة إال وَخَلَق هللا هلا ضدها، وذلك لتكون حجة هللا قائمة عليه.

البساط يف زمن ضالله، مث هداه هللا، فماذا  فإذا ابُتلي هذا اإلنسان واشرتى ذلك الثوب أو ذلك
يفعل؟ يستعمل بعض الدهانات اليت تطمس الصورة وتـُْبِقي الثوب سليماً كما هو، أو على األقل 

يـَْقِضي على الرأس فقط، فهذا يكفي إلزالة احملظور املخالف للشرع،  -إن كانت صورة-
  والصليب أيضاً ميكن أن ُحتاك دائرة حوله.



م   - مثالً -أنا  كنت ساعاتياً يف الشام ، بعض الساعات من مكر هؤالء النصارى السويسريني أ
ا مادة فسفورية -يطبعون الصليب على ميناء الساعة، فأنا كنُت حينما تأتينا هذه الساعة  أل

ا تضيء يف الليل؛ لكنها ال تضيء على الصليب،   -دقيقة جداً  كنُت أنُقط عليها نقطة، وإذا 
  بل تطمسه.

فال توجد علة إال وميكن القضاء عليها؛ لكن حتتاج إىل إعمال املخ والفكر بعد اإلميان باهلل 
  ورسوله.
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هذا هو جواب السؤال الذي وصفَته بأنه أخري، واآلن الساعة تشري إىل الثانية عشرة إال عشر 
  دقائق، فهاِت لنرى ماذا عندك.

  ليب هكذا.السؤال: أبو فارس فهم أن الدائرة على الص
ا شخبطة.   الشيخ: ال تـُْفَهم أ

  السائل: أعين: الطمس على الصليب يكون بدائرة هكذا، أم بنقطة هنا.
  الشيخ: ال، ليس نقطة هنا، هذا كله يصري حمَِْيكاً عليك، حبيث ُيطمس عليها.

  السائل: كل الرمسة! الشيخ: كل الرمسة.
  السائل: وال يكون بعمل دائرة عليها.

  .الشيخ: ال
السائل: احلاصل يف هذا األمر: أن سجادة عليها حواَيل مائتا صليب! فهل يـَُلفها أم ماذا يفعل؟ 

  مداخلة: يقلبها على الظهر.
الشيخ: ال يا أخي! ليس هناك شيء إال وله عالج كم مثن هذه السجادة؟ السائل: حواَيل مائة 

  ومخسون ديناراً.
ا على الصليب. الشيخ: أنا أظن أنه خبمسة وعشرين ديناراً    ميكن أن حتاك عليها حياكة ُيْطَمس 

السائل: يا شيخ! هذه حصلت عندي أنا، فجئُت بنوع من الدهان وطمسُت على كل واحدة من 
  رمسة الصليب.

  الشيخ: قد حللنا املسألة اآلن.
  أدلة الرجم وحكم من حياول إسقاط حكمه باعتباره منسوخاً وحنو ذلك

  السؤال
ديثاً امسه: الرأي الصواب يف منسوخ الكتاب ، وكاتبه ليس ِمن َمحَلة العلم هناك كتاب صدر ح



الشرعي، ومما كتبه يف هذا الكتاب عن قضية الرجم للزاين احملصن، فقد حاول جاهداً أن ينسخ 
هذا احلكم، وردَّ حديثاً عند اإلمام مسلم الذي هو حديث: ( خذوا عين، قد جعل هللا هلن سبيًال 

حاول جاهداً أن يثبت أن سورة النور نزلت يف السنة التاسعة للهجرة، حىت  - ضاً أي- ) وكذلك 
يكون بذلك نزوُل السورة قد أتى بعد حوادث الرجم اليت حصلت أيام النيب صلى هللا عليه 

ايتها ال تـُْثِبُت  يف حدود - وسلم! احلقيقة: أن املفسرين هلم أقوال يف هذه اآليات؛ لكنها يف 
  اآلن حنن حباجة إىل أن نثبت الرجم. الرجم، - علمي

الشيخ: تريد أن تثبت الرد! ردُّ ماذا؟! السائل: الرجم! الشيخ: كيف ال تثبت الرجم، أنت ما 
  قلَت أنه ثبت يف احلديث؟! السائل: نعم.

ثبت يف احلديث؛ لكن قصدي أنا بالنسبة للرد على هذا الكاتب، حنن حباجة إىل إثبات وقائع أو 
ت بعد نزول سورة النور، وهناك كتاب صدر يف اجلامعة اإلسالمية، وهو عبارة عن بعض املرويا

يف السعودية ، واليت هي عن مرويات غزوة بين املصطلق،  -يف حدود علمي-رسالة جامعية 
ا نزلت يف السنة اخلامسة للهجرة، وبالتايل يكون  يثبت فيه صاحبه أن الراجح يف سورة النور أ

و ماعز قد حدث بعدها، فنحن حباجة إىل إثبات بعض املرويات اليت تثبت بعض رَْجُم الغامدية 
وقائع الرجم بعد موت النيب صلى هللا عليه وسلم، فإن كان يف علمكم فأفيدونا وجزاكم هللا 

  خرياً.
ذا الرجل، وأنت نفسك وصفته بأنه ليس من أهل  الشيخ: قبل أن أجيبك: ملاذا اهتممت 

  مت به؟! السائل: تريد اجلواب؟ الشيخ: نعم.العلم؟! ملاذا اهتم
  أنا أسأل، أنت ملاذا تسأل؟! السائل: أنا سألُت بالتأكيد حىت أحصل على جواب.

  الشيخ: وأنا كذلك مثلك.
  السائل: نعم.

احلقيقة: لكثرة ما دار حوله من بعض الردود، وقد ُنِشَرت يف بعض الصحف منها: صحيفة 
  عندنا يف كلية الشريعة تناولوا هذا املوضوع يف بعض الدراسات.اللواء ، وأيضاً يف اجلامعة 

ينبغي أن تذكر حجة َمن يـُْنِكر الرجم؛ لُِنْبِطلها، أَما وأنت ذكرَت  - بارك هللا فيك-الشيخ: أنت 
  بلسانك حجة َمن يـُْثِبت الرجم يف احلديث الصحيح! السائل: نعم.

  فقط بعض املرويات عن حوادَث للرجم.الشيخ: إذاً ماذا تريد مين؟ السائل: أنا أريد 
الشيخ: ال بأس، ملاذا؟ السائل: فقط للرد العلمي عليه؛ ألن بعض املزاعم يف الكتاب ال تقوم 

  على دليل.
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اية له،  تموا بالرد على كل ناعق، هذا باب واسع ال  الشيخ: أنا أنصحك أنت وغريك أال 
بأنه حيسن أن يكتب عبارة، ولو كانت ُمَكسَّرة من  اليوم أصبح العلم فوضى، كل َمن َشَعرَ 

  الناحية العربية تكسرياً، فهو يكتب وال يبايل؛ ألنه ال رقيب وال عتيد.
ولذلك فليس من العلم وال من احلكمة يف شيء أن يهتم الناس بكتابة أي كاتب إذا كان ليس له 

  قول: ليس له قدم راسخة يف العلم.قدم، ال أقول راسخة، ليس له قدم يف العلم، فضًال عن أن أ
أما اجلواب عن سؤالك فأنا أقول: يوجد يف الصحيح عن علي رضي هللا تعاىل عنه [ أنه مجع 

على امرأة زانية بني جلدها ورمجها ]، مجع فيها احلدين، وهذا احلديث حيارب صاحبك املبطل 
بني احلدين، فسيدنا علي رضي  بَسيَفني؛ ألنه هو ينكر أصل الرجم، وسينكر من باب أوىل اجلمع

ا بكتاب هللا، ورمجُتها بسنة رسول هللا صلى  ُ هللا عنه رجم امرأة بعد أن جلدها، وقال: [ جلد
  هللا عليه وآله وسلم ] هذا بعد وفاة الرسول بزمان.

  هذا شيء.
راً املسلمني: [ س يأيت زمان الشيء الثاين: أنه صح عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال حمذِّ

قرأنا:  -وهو: ما يسمى عند العلماء مبنسوخ التالوة-يـُْنِكر قوٌم الرجم، ولقد قرأناه يف كتاب هللا 
(الشَّْيُخ والشَّْيَخُة ِإذا زَنَيا َفاْرُمجُْوُمها الَبتَّة َنكاًال ِمَن ِهللا) ] هذا عمر بن اخلطاب وكأنه يعلم 

يف أحدها -ك أحاديث يقول فيها علماء احلديث الغيب، وال يعلم الغيب إال هللا، ولكن هنا
  : هذا حديث موقوف يف حكم املرفوع؛ ألنه ال يقال ِمن ِقَبل الرأي.- مثالً 

وحقيقًة: ُوِجد ناس بعد أن انتشر مذهب أهل االعتزال يعتقدون الضالل القائل بالتحسني 
ار بإنكار آخر، وهو أنه ال توجد والتقبيح العقليني، فقد أنكروا الرجم بالكلية، وأتْـَبعوا هذا اإلنك

آيات منسوخة التالوة! ملاذا ينكرون؟! ألنه غري مستساغ يف عقوهلم أن هللا عز وجل يبتلي عباده 
مبا يشاء، فعقلهم الذي جعلوه َحَكماً على هللا، يقولون: ما حسَّنه العقل فهو احلسن عند هللا، 

ينكرون مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة وما استقبحه العقل فهو القبيح عند هللا، فهؤالء 
  بعقوهلم املقيتة.

فـ عمر حينما قال: [ سيأيت زمان يـُْنِكر قوٌم الرجم، ولقد قرأناه يف كتاب هللا ] فهي من منسوخ 
  التالوة.

ا كانت مما يُتلى، من ذلك: أن  - أيضاً - وهناك أحاديث أخرى غري قليلة فيها نٌص  على أ
  راً، وكان مما يـُْتلى، مث ُنِسَخ وُجِعل احلكم أن اخلمس رضعات هن احملّرِمات.الرضاع احملرم كان عش

  هذا ما حيضرين اآلن من بعض النصوص حتقيقاً وجواباً لطلبك.
ي اجلواب عن هذا السؤال ألفت النظر؛ ألن كثرياً من الكتَّاب اليوم يقلبون احلقائق  ِْ مث قبل أن ُأ

ا، والتواريخ اليت ترَوى باألسانيد الشرعية، فاألحاديث اليت ترَوى  باألسانيد الصحيحة يرفضو
ا أصًال، فالكاتب منهم ال يستطيع أن يثبت تاريخ هذه الوقعة، أو غريها، إال أن  املنقطعة جيعلو



يقول فالن من املؤرخني: وقعت سنة كذا، وَمن كانت له دراسة يف السرية سيجد اختالفاً كثرياً 
  من الوقائع واحلوادث وخباصة من الغزوات.جداً يف حتديد كثري 

ولذلك فطالب العلم جيب أن يتنبه هلذه الدقيقة، فإذا كان هناك تاريخ حيدد حادثة، وهناك 
حديث ظاهره أنه خيتلف مع تاريخ احلادثة، فال تِقْم وزناً للتاريخ؛ ألنه مل يرَو بالسند، وإمنا أِقْم 

  وزناً للحديث الذي روي بالسند.
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وأنا حيضرين اآلن مثال يف هذا: هناك حديث يف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه 
قال: ( بينما حنن نصلي وراء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة العصر، إْذ برسول هللا صلى 

حية ، مث انتحى نا-والعصر أربعاً، وقد صالها ركعتني-هللا عليه وسلم ُيَسلِّم على رأس ركعتني 
حىت إن الراوي يصف أن الرسول عليه السالم وضع إحدى رجليه على األخرى -من املسجد 

فقال رجل يـُْعَرف بـ ذي اليدين : يا رسول هللا! أَقُصَرت الصالُة أم نسيَت؟ قال عليه  - ليسرتيح
و السالم: كل ذلك مل يكن، قال: بلى يا رسول هللا، قد كان، فنظر يف الصحابة وفيهم أبو بكر 

  عمر أصدق ذو اليدين ؟ قالوا: نعم.
وال أقول: إىل حمرابه؛ ألنه مل يكن يف مسجده حمراب، وهذه فائدة على - فرجع إىل مصاله 

  فعاد إىل مصاله وجاء بالركعتني، وسجد سجدتني وَسلَّم ) انتهت القصة. - املاشي
رسول، والرسول حتدث يف هذه القصة خالف بني الفقهاء قدمياً وحديثاً: ذو اليدين حتدث مع ال

يرجعون فيصلون  -مع هذا احلديث-مع الصحابة: ( أصدق ذو اليدين ؟ قالوا: نعم )، فكيف 
مع الرسول ركعتني أخَرَيني، والسالم عليكم، وانتهت الصالة بسجديت السهو؟! إذاً: هذا 

  احلديث يؤخذ منه: أن الكالم ال يـُْبِطل الصالة! ال.
الكالم يف الصالة عامداً متعمداً يبطلها، واختلفوا فيما إذا تكلم بل اتفق العلماء مجيعاً أن 

املتكلم يف الصالة ناسياً، أو جاهًال، أو مصلحاً للصالة: فاملذهب الشافعي يقول: ال تبطل 
  الصالة مبثل هذا الكالم.
  واحلنفية يقولون: تبطل.

كان هذا قبل نسخ الكالم يف هنا الشاهد: ماذا يقول احلنفية يف حديث أيب هريرة هذا؟ يقولون:  
الصالة، أي: كانت هذه الواقعة قبل نسخ جواز الكالم يف الصالة، والدليل أن ذا اليدين هذا 

مات يف وقعة بدر ، هنا الشاهد! و أبو هريرة أسلم يف وقعة خيرب ، فوقعة خيرب هذه إذاً متأخرة 
  وقعة بدر ؟ استندوا على تاريخ.عن وقعة بدر ، فعلى ماذا استندوا يف كون ذي اليدين مات يف 



  هنا جتد بعض املؤرخني يقولون: ال.
هذا القول رواه الزهري هكذا مرَسًال معَضًال، أي: إن القول مبوت ذي اليدين يف وقعة بدر رواه 
الزهري بدون سند، و أبو هريرة يقول صراحة: ( بينما أنا أصلي وراء الرسول ...)، و أبو هريرة 

  ادثة خيرب ؟ إذاً: هذه احلادثة متأخرة عن النهي عن الكالم.أسلم بعد أو يف ح
فإذاً: النهي عن الكالم املقصود به الكالم الذي ليس عن عذر اجلهل، أو عذر النسيان، أو 

  عذر إصالح الصالة، فإذا كان الكالم بسبب من هذه األسباب الثالثة فال يبطلها.
، وأنت تصلي، فهذا هو الذي يبطل أما الكالم كقولك: هات الكتاب، وخذ الغرض إخل

  الصالة.
هذا مثال الختالف الرواية ذات السند الصحيح عن التاريخ املرَسل املعَضل؛ لذلك عندما تقرأ  

ال يُروى باألسانيد الصحيحة، وال أنه جيري  -يا أخي-كتاباً جيب أن تنتبه إىل أن هذا التاريخ 
  يث بإسناد صحيح.مثل إن كان هناك تعارض بني التاريخ وبني حد

بالقرآن الذي ُنِسَخت تالوته وبقي حكمه، وثابٌت بالسنة  -أوالً -خالصة القول: الرجم ثابٌت 
على ذلك  -أيضاً -العملية اليت نفَّذها الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السالم، وجرى العمل 

  من املسلمني الذين يقيمون األحكام الشرعية حىت اليوم.
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني وهللا عز وجل يقول : { َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيََّ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ

  ] .115نـَُولِِّه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرياً } [النساء:
م ليسوا بعلماء، وإمنا هم لذلك هذا الكاتب وأمثاله ال ينبغي للمسلم أبداً أن يقرأ هلم كتاب اً؛ أل

  من أهل األهواء،
  توجيه قوهلم: (على شرط الشيخني)

  السؤال
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عندنا يا شيخ أسئلة يف مصطلح احلديث: ما املقصود بقوهلم: حديث على شرط الشيخني، أو 
 على شرط أحدمها؟ هل املقصود أن يكون الشيخان قد أخرجا السند نفسه؟ أو أن الشيخني قد

  احتجا برجال السند كلٌّ على حدة؟
  اجلواب

ما أخرجا من نفس السند، البخاري  هناك مرتبتان: املرتبة األوىل: هي اليت جاءت يف السؤال؛ أ
أو مسلم أو كالمها معاً؛ لكن هذا عزيز جدًا، ونادر جداً، ولذلك فإن الغالب من املقصود 



ن رجال ذلك احلديث على شرط بقوهلم: على شرط الشيخني، أو على شرط أحدمها: أ
  الشيخني، وليس يف السلسلة كلها.

  هذا يالَحظ كجواب على ذاك السؤال.
لكن هناك مالحظة أخرى ينبغي لطالب العلم أن ينتبه هلا، وهي: املرتبة الثانية: وهي أن هناك 

ثر عدد تساحماً يف إطالق هذه العبارة يف بعض األسانيد اليت تكثر سلسلة الرواة فيها، أو يك
  الرواة يف سند ذلك احلديث.

ومن أشهر الذين ُعرفوا بإطالق هذه العبارة على األحاديث اليت ُخيْرِجها يف كتابه هو: أبو عبد 
يقول: صحيح على شرط الشيخني، أو على شرط  -كما تعلمون-هللا احلاكم النيسابوري ، فهو 

شيخ شيخه هو، مبعىن: أن بني شيخ  البخاري ، أو على شرط مسلم ، بينما هو يعين إىل ما قبل
الشيخني و احلاكم رجلني على الغالب، وهذان الرجالن جاءا بعد اإلمامني البخاري و مسلم ، 

ما ال يدخالن يف قوله: على شرط البخاري و مسلم بداهًة.   فإ
ى ولذلك فهذا اإلسناد هنا إذا مل يستحضر طالب العلم هذه املالحظة ال يصح أن يقال: إنه عل

شرط الشيخني، أو على شرط أحدمها، ال يصح؛ ألن شيخ احلاكم جاء بعد وفاة الشيخني، بل 
ورمبا شيخ شيخه كذلك، وكل إسناد يقال فيه: على شرط مسلم ، أو البخاري ، أو كليهما معاً، 

-ويكون املؤلف جاء من بعد البخاري وبينه وبني البخاري واسطة، فإذا قيل: إسناده صحيح 
يكون هناك تسامح يف التعبري، فمثًال: أعلى طبقة من احلاكم : أبو حامت بن  -كرنا آنفاً على ما ذ 

حبان ، فهو يروي كثرياً من األحاديث أسانيدها على شرط الشيخني دون شيخه هو؛ ألن شيخه 
  ليس من شيوخ الشيخني .

على شرط فال بد من مالحظة هذه الدقيقة فيما إذا وقفنا على تعبري: إنه إسناد صحيح 
  الشيخني .

ومىت يصح مثل هذا التعبري دون هذا التسامح؟ إذا قيل يف إسناٍد مثل إسناد مسند أمحد ألن 
أمحد من شيوخ الشيخني، فإذا قيل فيه يف حديث ما: إنه على شرط الشيخني، ويكون القائل 

  تسامح إطالقاً. -يف التعبري-مصيباً؛ فإنه ال يكون يف األمر 
حظة مهمة جداً بالنسبة لـ ابن حبان ، وخباصة بالنسبة للحاكم ؛ ذلك ألننا ومثرة هذه املال

نالحظ أن يف شيوخ احلاكم أحياناً شيئاً من الضعف، فال يصح السند إطالقاً فضًال عن إن يقال: 
  إنه على شرط أحد الشيخني .

  حكم عدم تصريح املدلس بالسماع عن أحد أقاربه أو أحد مشاخيه
  السؤال

يف عدم تصريح املدلِّس بالسماع عن أحد أقاربه، كابنه، أو أبيه، أو أمه، أو عن أحد ما رأيك 
  مشاخيه املُْكِثر عنهم، هل ُحيمل على السماع، أو يُعلُّ بالتدليس؟



  اجلواب
إذا مل يكن هناك وضوح يف نوع تدليسه، أو كان واضحاً يف غري أبيه، أو ابنه، فُيْحَمل على 

االنقطاع، أو التدليس، وكذلك بالنسبة لبعض الرواة املشهورين بالضبط  االتصال، وال حيمل على
واحلفظ والعدالة؛ ولكنهم رُُموا بشيء من التدليس، فالذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له 

َعَنتَـُهم متَُشَّى، إال إذا َوَضح للباحث أن يف املنت علًة، وال جيد يف السند ما ميكن  صدري: أن َعنـْ
َعَنة هناك، وحياول أن يتخلص منها بطريقة أو بأخرى.أن يـُْعَترب    علة، فيقف عند الَعنـْ

  حكم من يشرتط املعاصرة فقط لصحة السند
  السؤال
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َمن يقول باملعاصرة فقط لصحة السند، هل َيْشَرتِط شروطاً أخرى، أم يكَتِفي فقط مبطلق 
  شيخ يف املشرق، والتلميذ يف املغرب؟املعاصرة حىت لو كانت اللقيا بعيدة جدًا، كأن يكون ال

  اجلواب
ا هي ليست  -يف اعتقادي-هذه مسألة ال ميكن  إعطاء جواٍب قاطٍع فيها؛ ألن العلة اليت ذكرَ

علة ضرورية التحقق؛ ألننا نعرف أن علماء املسلمني وحفاظهم كانوا يسافرون من الشرق إىل 
ا يدل على أنه مل خيرج من بلده، أو على الغرب، ومن الغرب إىل الشرق، فإذا ُوِجد هناك م

األقل من إقليمه من الغرب إىل الشرق، أو من الشرق إىل الغرب، إذا مل حيدث شيء من ذلك 
  فُيْحَمل على االتصال جملرد املعاصرة مع ثبوت الثقة والعدالة.

، مخس عشرة سنة بني وفاة الشيخ ووالدة التلميذ - مثالً -السائل: قد يكون سن التحمل 
فيكون هذا التلميذ ال خيرج عادة مثل من عادة احلفاظ ! اجلواب: إذَاً◌: يـُْنَظر للقرائن، أما إذا  

ا اآلن، فاجلواب ما علمَت.   كان ال يوجد مثل هذه القرينة اليت ذكر
  هل يشرتط يف أسانيد الكتب ما يشرتط يف احلديث أم يتساهل فيها

  السؤال
  ط فيها ما يشرتط يف رواية األحاديث أم يتساهل فيها؟ما رأيك يف أسانيد الكتب؟ هل يشرت 

  اجلواب
رأيي خيتلف من كتاب إىل آخر: فإذا كان كتاباً مشهوراً متداَوًال بني أيدي العلماء ووثقوا به، فال 

  يشرتط.
  أما إذا كان غري ذلك فإنه ُيشَرتط.



  حكم مرسل التابعي الصغري إذا ورد من طريق آخر ضعيف
  السؤال
ابعي الصغري، كـ الزهري و قتادة ، إذا ورد من طريق آخر ضعيف، هل يقوي أحدمها مرسل الت
  اآلخر؟
  اجلواب

ال فرق عندنا بني التابعي الصغري أو الكبري، فاملرَسل مرَسل وإن كان حيتمل أن يكون منقطعاً، 
  فإذا ُوِجد ما ُيْسِنده مسنداً ولو كان ضعيفاً فالقاعدة ماشية على إطالقها.

  وهلم: (فالن ال يروي إال عن ثقة)معىن ق
  السؤال

قوهلم: فالن ال يروي إال عن ثقة، هل هو على الغالب أو مطلقًا؟ وهل يُفهم من عبارات 
  التوثيق: كلُّ َمن روى عنه، فالٌن مثًال، كاإلمام مالك و حيىي بن أيب كثري ؟

  اجلواب
ذه القاعدة، فهي إذا كان العلماء ال يأخذون بتوثيق رجل ال تـُْعَرف عيُنه، ف األوىل أال يؤخذ 

أبعد عن التوثيق لشخص معلوم، مبعىن: إذا قال العاِمل أو اإلمام: حدثين ثقة، فال يصح السند، 
حىت ينكشف َمن هذا الثقة الذي َعَناه، كذلك جمرد رواية إمام عن شخص ال نعلم عنه أنه وثَّقه 

ثقة، فهذا ال يـُْعَتمد عليه؛ ألنه اعتماد على   أحد، وإمنا نعلم هذا اإلطالق أنه ال يروي إال عن
  كالم ُجمَْمل، وكثرياً ما انتقض هذا اإلمجال ببعض الروايات .

  حجية قول الصحايب
  السؤال

  ما قولكم يف قول الصحايب: هل هو حجة أم ال؟ أم أن هناك تفصيًال معينًا؟
  اجلواب

بعض الصحابة ومل خيالفه أحٌد، فهذا ال بد من التفصيل: قول الصحايب إذا كان قاَله يف وجود 
  نطمئن إليه، وحنتج به.

أما إذا مل تكن مثل هذه القرينة، مث مل يكن هناك يف النص من الكتاب أو السنة ما خياِلُفه، فنحن 
نطمئن إليه أيضاً؛ ولكننا ال نستطيع أن ننزله منزلة الكتاب والسنة، إال إذا كان معه ناس آخرون 

.  
  الصحايب لآلية وقوله يف املسألة الفرق بني تفسري

  السؤال
  ما الفرق بني تفسري الصحايب لآلية وقوله يف املسألة؟

  اجلواب



إذا   -أيضاً - هذه تدخل يف موضوع تفسري الصحايب، فتفسري الصحايب له عالقة برأي الصحايب 
أي: -ألَت عنها ألنه يف هذه احلالة، ويف احلالة األوىل اليت س -خرب غييب-كان متعلقاً بأمر غييب 

يغلب على الظن أن هذا ليس باجتهاده، وإمنا بتوقيف من الرسول عليه السالم له  - يف التفسري
  عليه.
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ولذلك فيشرتط يف مثل هذا القول الذي يقول بأن قول الصحايب حجة: إذا كان رواية عن أمر، 
وهذا أمر ضروري -وإمنا نرى ليس على إطالقه،  -أيضاً -ال ميكن أن يقال مبجرد الرأي، وهذا 

أن يقيد مبا إذا مل يكن هناك احتمال أن يكون من اإلسرائيليات؛ ألن كثرياً من  -جداً 
عن أمور غيبية، ومعلوٌم أن الصحابة كانوا يتلقون كثرياً من  -أيضاً - اإلسرائيليات تتحدث 

ايب يتعلق بأمر اإلسرائيليات عن بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب، فإذا جاء خرب من صح
  غييب، وال حيتمل أن يكون من اإلسرائيليات، فهنا يقال: إنه يف حكم املرفوع.

من هذا القبيل قيل يف تفسري اآليات: إنه يف حكم املرفوع؛ ألن التفسري ال ميكن أن يقال مبجرد 
نَه للقرآن الرأي، وخباصة من الصحابة األولني الذين مسعوا القرآَن من الرسول عليه السالم، وبيا

  مباشرة.
  حكم األخذ بقول الصحايب

  السؤال
  قول الصحايب يا شيخ، ذكرَت أننا نطمئن إليه وال ُحيتج به، فهل اَألوىل األخذ به؟

  اجلواب
  نعم.

  ال شك.
  مداخلة: أنت قلَت: وُحيتج به.

  الشيخ: نعم؛ ولكن ال نلزم الناس به.
  مداخلة: ولكنه قال: إنه ال حيتج به.

بأس! أعيد السؤال يا شيخ: ذكرَت أن قول الصحايب رضي هللا عنه إذا قال قوًال وال السائل: ال 
يوجد هناك دليل على أنه قاله يف مجع من الصحابة، ذكرَت أنه نطمئن إليه؛ ولكن ال ُحيتج به، 

  أي: ال نستطيع أن نلزم الناس به.
  الشيخ: هذا هو، ال نستطيع أن نلزم الناس.



  ن نأخذ به، وال نأخذ ِمن رأينا، أو رأي َمن بعَده من العلماء.السائل: لكن األوىل أ
الشيخ: هو كذلك، وحنن على سبيل املثال دائماً نتحدث عن مسألة الشرب قائماً، ومع أن 

املسألة فيها خالف معروف بني العلماء قدمياً وحديثاً، إال أننا حنن نتبىن حترمي الشرب قائماً إال 
ه إىل راوي لعذر، فُنسأل عن األكل  ذه املناسبة أن هذا السؤال ُوجِّ قائماً: ما حكمه؟ فنذكر 

ى رسول هللا صلى هللا عليه وآله سلم عن الشرب قائماً  أال وهو أنس بن مالك  -حديث: ( 
فقيل له: فاألكل؟ قال: شر )، فنحن نقول بقوله؛ لكن ال نستطيع أن نلزم الناس بأن يأخذوا  -

  علماء خمتلفني يف مثل هذا. ذا القول؛ ألن هناك
  طريقة متييز صحيح وضعيف قول الصحايب

  السؤال
كيف يستطيع طالب العلم مثَالً◌ التميز بني أقوال الصحابة، من حيث اآلثار الصحيحة 

ا؟ الشيخ: ما مييز احلديث؟ السائل: بالنسبة  والضعيفة؟ أعين: ما هي الكتب اليت تنصحوننا 
حيح من الضعيف؛ لكن اآلثار كأقوال الصحابة كيف منيزها؟ للحديث هناك كتب متيز الص

الشيخ: نفس اجلواب! أليس هناك أحاديث ليس هلا أسانيد؟! ماذا يفعل فيها؟! ال يعلم، كذلك 
هناك آثار ليس هلا أسانيد، فال يستطيع أن يقوم بالتصحيح والتضعيف؛ لكن هناك آثار هلا 

  أسانيد، فيعاجلها كما يعاجل األحاديث.
  السائل: ألن كثرياً من املؤلفني ال يعتنون باآلثار كما يعتنون باألحاديث.

  اجلواب
  هذا شيٌء آخر، أنا أجبتك عن سؤلك.
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